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Dorpskerk 
Damhouderstraat 2A 
Aanvang: 10.00 uur 

Kruisheuvelkerk 
Burg. Roeringlaan 6 
Aanvang: 10.00 uur 

De Leidraad 
Harriët Freezerhof 20 
Aanvang: 10.00 uur 

Zondag (paars) 
26 maart 2023 

Preek van de leek, Manfred Nan   (S) 
Crèche, kindernevendienst 
Aanvang 16.00 uur 

Ds. Arend van de Beld (te Almelo) (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (paars) 
2 april 2023 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra          (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Dhr. Mario Boelen (te Hoofddorp) 
Crèche, kindernevendienst 

Maandag 
3 april 2023 

Liturg: Dick Kaajan                         (S) 
Avondgebed 
Aanvang: 20.00 uur 

  

Dinsdag 
4 april 2023 

Liturg: Liesbeth Boonenkamp        (S) 
Avondgebed 
Aanvang: 20.00 uur 

  

Woensdag 
5 april 2023 

Liturg: Erica Haenen-Huijer           (S) 
Avondgebed 
Aanvang: 20.00 uur 

  

Donderdag (wit) 
6 april 2023 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra         (S) 
Ds. Maarten Hameete 
Aanvang 20.00 uur 

 
 

 
 

Vrijdag (paars) 
7 april 2023 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra         (S) 
Ds. Maarten Hameete 
Aanvang 20.00 uur 

 
 

 
 

Paasnacht (wit) 
8 april 2023 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra         (S) 
Ds. Maarten Hameete 
Aanvang 20.00 uur 

 
 

 
 

Paasmorgen (wit) 
9 april 2023 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Gert Jan de Bruin  
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete                   (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit)  
16 april 2023 

Ds. Maarten Hameete                   (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Thomas Koelewijn (te Den Haag) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Adrie Sterrenburg  
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit) 
23 april 2023 

Pastor Jacqueline Bakker 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Rob van Essen (te Delft)         (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Dhr. Johan der Zee/ gemeenteleden 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit) 
30 april 2023 

  Ds. Maarten Hameete                   (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit) 
7 mei 2023 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra         (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Carel van der Meij 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit) 
14 mei 2023 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Adrie Sterrenburg                    (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Kliederkerk 

Hemelvaart (wit) 
18 mei 2023 

  
 

Ds. Maarten Hameete                   (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit) 
21 mei 2023 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra         (S) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Tim van Iersel (te Wateringen) 
Crèche, kindernevendienst 

Ds. Maarten Hameete 
Crèche, kindernevendienst 

Zondag (wit) 
28 mei 2023 

  
 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra           (S) 
Crèche, kindernevendienst 

 

 
(S) = Deze dienst wordt live gestreamd en kunt u online meemaken. 
 
 
 
 
U kunt de dienst ook online meemaken via www.kerkdienstge-
mist.nl (zoek op Leidschendam). Later een dienst kijken kan via 
www.pgleidschendam.nl onder het kopje ’mijn PGL online dien-
sten’ (wachtwoord: zie hiernaast in ’Colofon’). Meeluisteren en 
terugluisteren kan ook via www.kerkomroep.nl. 
 
Autorijdienst: Voor vragen over de autorijdienst kunt u te-
recht bij de coördinatoren. Dorpskerk: Harry Hoft, (070) 320 10 
90 of harryhoft@casema.nl. Kruisheuvelkerk: mevrouw Den 
Hartog-Snoeij, (070) 327 46 04. (De Leidraad: vacant.) 
 

 
 
 
 

'DUIVENVOORDE', Dienstencentrum 'Noord' 
Donderdag 6 april, 10.30 uur - Avondmaal 
 
 
 
 
 
 
 
NB.: Het colofon is in dit kerkblad verplaatst naar pagina 15. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgleidschendam.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
mailto:harryhoft@casema.nl
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‘Pasen, Pasen, wijdt het vier’ 

Zolang ik mij kan herinneren schieten mij rond Pasen enkele ge-
deelten van het gedicht ‘Pasen’ van Guido Gezelle (1830 – 
1899) te binnen. Ik moet dit gedicht ooit op de middelbare 
school uit mijn hoofd hebben geleerd, maar ik ben in de loop 
van de jaren de volledige tekst vergeten. Ik heb het dus mijn 
leven lang met een paar strofen moeten doen. Blijkbaar was dat 
voldoende, want ik vind dit gedicht nog steeds een geweldige 
klassieker. Niemand minder dan Gezelle weet met zo’n prachtig 
beeldend taalgebruik de Paasgedachte zo treffend onder  

 
woorden te brengen. Een virtuoos taalkunstenaar die met won-
derschone dichtregels de glorie van Pasen bezingt. Deze be-
roemde Vlaamse dichter-priester uit de 19e eeuw heeft met 
zijn literaire gaven zijn geloof op majestueuze wijze uitgedra-
gen. Indrukwekkend genoeg, om – weergegeven in de schrijf-
wijze van onze tijd – ook in de 21e eeuw nog mensen aan te 
spreken. Ben benieuwd of dat ook voor de lezers van ons kerk-
blad geldt. Een Paasmeditatie van Guido Gezelle. 

Boudewijn Tiggelman 
 
Pasen 

 
 

Pasen, Pasen, 
luide klinke 
nu de slag van 
lerke en vinke, 
nu de stem van 
mense en dier! 
Pasen, Pasen, 
wijdt het vier, 
wijdt het licht en 
pint de lampen, 
laat de verse 
wierook dampen: 
Hallelujah, 
‘t jok is af 
van de dood en 
van het graf! 

Pasen, Pasen, 
opgestanden 
is de God, die 
boze handen 
hadden aan het 
kruis gedaan: 
Pasen, Pasen, 
vrij voortaan, 
heeft Hij hout en 
steen en ijzer 
overwonnen, 
die, verrijzer, 
Hallelujah, 
één uit al, 
leeft en immer 
leven zal! 

Pasen, Pasen, 
dwaze mannen 
dachten Hem in ‘t 
graf te spannen, 
met Pilatus’ 
zegelmerk: 
Pasen, Pasen, 
ijdel werk, 
ijdel waken: 
God almachtig 
is verrezen, 
eigenkrachtig, 
Hallelujah, 
door de steen, 
eer de zonne in 
‘t oosten scheen. 

Pasen, Pasen, 
luide klinke 
nu de taal van 
lerke en vinke, 
nu de taal van 
mense en dier! 
Pasen, Pasen, 
wijdt het vier, 
wijdt het licht en 
spijst de lampen, 
laat de blauwe 
wierook dampen: 
Hallelujah, 
God is groot: 
overwinnaar 
van de dood!

 
 
 
 
 
Overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente te Leidschendam tot en met 26 mei 
 

 
In onze nieuwsbrief en op de website staat de meest actuele informatie. 

Datum Activiteit Locatie Contactpersoon 
Za. 25 maart 10.00 uur Voorjaarsmarkt Kruisheuvelkerk  
Di. 28 maart 18.00 uur Vastensoep Kruisheuvelkerk Aanmelden verplicht 
Wo. 29 maart 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof  
Wo. 29 maart 10.00 uur Ontmoetingsochtend De Binnenhof  
Wo. 29 maart 15.00 uur Seniorenmiddag De Leidraad  
Do. 30 maart Oud papier Kruisheuvelkerk  
Do. 30 maart 18.00 uur Aan tafel! Maaltijd Dorpskerk Aanmelden uiterlijk 28 maart 
Di. 4 april 18.00 uur Vastensoep Kruisheuvelkerk Aanmelden verplicht 
Do. 6 april 21.00 uur Samen The Passion kijken De Binnenhof  
Vr. 7 april 10.00 uur Samen het lijdensverhaal lezen Kruisheuvelkerk  
Za. 8 april 16.00 uur Godly play – paasverhaal Dorpskerk  
Za. 8 april 21.30 uur Paasnacht voor tieners Kruisheuvelkerk  
Wo. 12 april 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof  
Wo. 12 april 20.00 uur Buurtjesavond Kruisheuvelkerk  
Vr. 14 april 20.00 uur Kerkcafé: Pubquiz Kruisheuvelkerk  
Vr. 14 april – zo. 16 april Kerkkamp Ermelo  
Wo. 19 april 10.00 uur Vrouw en geloofochtend Maartenszaal, Voorburg  
Wo. 19 april 10.00 uur Buurtjesochtend ’t Lien Kruisheuvelkerk  
Wo. 19 april 20.00 uur Gemeenteavond Locatie volgt via o.a. nieuwsbrief  
Do. 20 april Oud papier  Dorpskerk & Kruisheuvelkerk  
Wo. 26 april 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof  
Wo. 10 mei 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof  
Vr. 12 mei 20.00 uur Kerkcafé – PGL Live Kruisheuvelkerk  
Wo. 17 mei 10.00 uur Vrouw en geloofochtend Kruisheuvelkerk  
Wo. 24 mei 10.00 uur Spelletjes 60+ De Binnenhof  
Wo. 24 mei 15.00 uur Seniorenmiddag De Leidraad  
Do. 25 mei Oud papier Dorpskerk & Kruisheuvelkerk  
Wekelijks    
Di. 10.00 uur Koffiedrinken De Leidraad  
Di. 20.00 uur Christelijke meditatie Kruisheuvelkerk  
Wo. 12.30 uur Open kerk Dorpskerk  
Vr. 10.00 uur Koffie bij de koster Kruisheuvelkerk t/m 21 april 
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Koffiedrinken in De Leidraad  

Elke dinsdagmorgen is er vanaf 10.00 uur de mogelijkheid om 
koffie te drinken in De Leidraad. Terwijl de dampende bakjes 
koffie en thee op tafel staan worden de wetenswaardigheden 
van de week gedeeld, herinneringen opgehaald en wat er dan 
ook maar ter tafel komt (en dat is een hoop). 
U bent van harte welkom om langs te komen om met elkaar een 
kop koffie te drinken en bij te praten. Neem ook gerust wat lek-
kers mee. Tot snel!  

Fulco, Annemieke en Maarten 
 
Koffiedrinken bij de koster 

Ebo zet elke week op vrijdagochtend vanaf 10.00 uur een heer-
lijke bak koffie op tafel in de Kruisheuvelkerk. Een moment om 
elkaar te ontmoeten, en te genieten van alles wat op tafel 
komt. U bent van harte welkom om aan een van de tafels aan 
te schuiven. Neem ook gerust wat lekkers mee om van te delen! 
Tot daar! 
Ook namens Ebo, 

Fulco, Annemieke en Maarten 
 
Open Kerk 

Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur kun je in de 
Dorpskerk terecht voor een kop koffie met wat lekkers. We ont-
moeten elkaar aan tafel voor een gezellig en goed samenzijn. 
Schuif gerust eens aan! 
 
Aan tafel!: wekelijkse maaltijd in onze kerken 

Sinds het begin van dit seizoen houden we, met veel succes, 
een wekelijkse maaltijd in de kerk! 30 maart is de laatste keer. 
De maaltijd start om 18.00 uur, en is rond 19.00 uur weer afge-
lopen. In de afgelopen tijd hebben we mogen ervaren dat de 
maaltijd op prijs gesteld wordt, en we zijn erg blij met de op-
komst. Van harte welkom om ook bij deze laatste keer voor een 
eerste keer aan te schuiven! 
Datum en locatie: 
- donderdag 30-03-2023 Dorpskerk 
De maaltijd zal simpel maar voedzaam zijn, en met veel liefde 
bereid. Voor de maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage van 
5 euro gevraagd die u contant of per pin kan voldoen. 
Opgeven is verplicht, dit kan tot en met dinsdagavond 20:00 uur 
voorafgaand aan de maaltijd via maaltijd@pgleidschendam.nl 
of via het pastoraal nummer. Geef dan ook gerust aan als u op-
gehaald wilt worden. 
 
Voorjaarsmarkt  

Protestantse Gemeente Leidschendam-Leidschenveen, 
Locatie Kruisheuvelkerk,  
Burgemeester Roeringlaan 6, 2262 EC Leidschendam 
Zaterdag 25 maart van 10.00 uur tot 15.00 uur 
- Kramen met zelfgemaakte creaties:  
➢ Vilten unieke items  
➢ Beschilderde stenen 
➢ Mozaïek-werk 
➢ Japans houtsnijwerk 
➢ Sieraden 
➢ Patchwork paasartikelen 
➢ Beschilderde servetdozen 
➢ Haak- en breiwerkjes 
➢ Bloemstukjes 

- Miniatuur auto’s 
- Loterij voor het goede doel:  
- het bouwen van een school voor dove kinderen in Oeganda 
- Lekkere hapjes en drankjes tegen redelijke prijzen 
- Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seniorenmiddag Leidschenveen 

Op woensdag 24 mei is de volgende seniorenmiddag. Deze 
wordt gehouden in De Leidraad aan de Harriët Freezerhof in 
Leidschenveen. We beginnen de middag met een kopje koffie 
of thee met wat lekkers erbij en kunnen wat bijpraten met el-
kaar. Daarna geven we het woord aan ds. Maarten Hameete. 
Vervolgens geeft Gerrit Knaap een presentatie over de V.O.C. 
(Verenigde Oost-Indische Compagnie) een fenomeen uit de Ne-
derlandse ‘Gouden Eeuw’. Het wordt een verhaal van de op-
komst en het succes van de V.O.C., waarbij markt en macht 
(handel en geweld) onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
De middag begint om 15.00 uur en eindigt rond 17.00 uur.  
Mocht het vervoer een probleem zijn, neem dan contact op 
met ondergetekenden. Iedereen is van harte welkom! 

Plony Rotteveel, 06 21 42 73 74 
Dory de Niet, (070) 367 70 43 

 
Samen schilderen en elkaar leren kennen 

In het begin wat on-
wennig, maar al 
doende werden de 
deelnemers steeds en-
thousiaster. “Wat is 
dat leuk om zo samen 
bezig te zijn en intus-
sen meer over elkaar 
te weten te komen”, 
aldus een van de deel-
nemers. “Het werkt 
therapeutisch”, zei een ander. “Wat raar, we kennen elkaar al 
jaren maar we komen nú pas écht meer over elkaar te weten” 
was een derde opmerking.  
De sfeer zit erin, hier gaan we mee door! Wil je ook een keer 
meedoen, meld je dan bij  

Annelies van Markwijk 
anneliesvanmarkwijk@gmail.com 

 of 06-38006445 
 (liefst via WhatsApp maar bellen is ook goed) 

 
 

https://d.docs.live.net/69e0c507a6e9c543/Werkmap%20kerkblad%20202302/maaltijd@pgleidschendam.nl
mailto:anneliesvanmarkwijk@gmail.com
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Bezoek aan Hethuis 

Maandagmiddag 9 januari ging een kleine delegatie van de PG 
Leidschendam op kennismakingsbezoek bij de buren van de 
Kruisheuvelkerk. 
Dit particuliere huis, een initiatief van ouders van mensen met 
een beperking, is werkelijk prachtig opgezet en georganiseerd. 
De ouders hebben hard gewerkt om met hulp hun mooie plan 
te realiseren. Ook wij hebben ons steentje bijgedragen door 
collectes in de kerk.  
We werden hartelijk ontvangen door de begeleiding, waarvan 
twee medewerksters er al vanaf het begin werken, en een aan-
tal bewoners. Zes van de 18 bewoners hebben hun werk bij een 
dagbesteding in de buurt. Twee mensen ervan werken bij de 
Smulhoeve in Leidschenveen. We hebben hun baksels en het 
leuke theeservies bewonderd, gekocht door de begeleidsters 
op een soort Centerparcs-achtig terrein elders, waar eveneens 
mensen met een beperking wonen en waar zelfs een kringloop-
winkeltje op het terrein staat waar bewoners werken.  
We kregen een rondleiding en konden de mooie grote door de 
ouders sfeervol ingerichte kamers bewonderen. Al pratend 
kwamen we op ideeën voor samenwerking. Ten eerste hebben 
wij een maandelijkse visite in Hethuis gepland. Wilt u ook een 
keer mee naar Hethuis, neem dan even contact op met Anne-
lies van Markwijk: anneliesvanmarkwijk@gmail.com of 06-38 
00 64 45 (liefst via Whatsapp, maar bellen mag ook). 

Groet, Doortje, Marieke, Albert 
Mineke (moest eerder weg dus niet op de foto) en Annelies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen uit eten, vrijdag 3 februari 

Traditiegetrouw zijn we op de eerste vrijdag in februari met el-
kaar uit eten geweest. Dit keer was het in Bregje, onder de PTT 
toren. Het aantal aanmeldingen was verrassend, meer dan 
Bregje aankon. We moesten vijf gemeenteleden teleurstellen. 
Uiteindelijk hebben we met 64 personen genoten van een heer-
lijke maaltijd in goed gezelschap.  
Binnen een half uurtje waren alle tafels gevuld met leden van 
de PGL. De 11 kinderen hadden hun eigen tafel en dat vonden 
zij ook erg gezellig. Bij leven en welzijn hopen wij op 2 februari 
2024 weer met elkaar aan tafel te gaan. 

Alja, Arie, Coert, Liesbeth 
 Maarten, Rob, Ron, Ronald en Wilma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u bezoek van iemand van de kerk? Heeft u een vraag? Of 
wilt u bijvoorbeeld een ziekenhuisopname doorgeven? Neem 
dan contact op met het pastoraal centrum. Voor dringende ge-
vallen (bijvoorbeeld bij overlijden) is het pastorale nummer al-
tijd bereikbaar: (070) 327 84 13 
E-mail: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl  
Spreekuren: dinsdag en woensdag  

van 9.00 tot 10.00 uur  
Pastoraal coördinator: Annemieke Hartman  
 
Predikanten 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra  
Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag 
Telefoon: (070) 301 94 49  
E-mail: ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl  
 
Ds. Maarten Hameete 
Werkdagen: dinsdag tot en met vrijdag  
Telefoon: 06-83 82 74 34  
E-mail: ds.hameete@pgleidschendam.nl  
 
Meeleven  

Heeft u suggesties voor bloemengroeten, wilt u graag bezoek 
‘van iemand van de kerk’ of wacht u op een operatie? Laat het 
ons weten, via het pastorale nummer, e-mail of de app. Zo kun-
nen we naar elkaar blijven omzien, ook wanneer we elkaar niet 
in de kerk ontmoeten. 
 

Wijziging pastoraal spreekuur 

Voortaan is er op dinsdag en woensdag pastoraal spreekuur op 
(070) 327 84 13. Het spreekuur op donderdag komt hiermee te 
vervallen. Tegenwoordig wordt er veel meer gemaild dan ge-
beld. Spreek ons ook gerust aan als u ons tegenkomt in of bui-
ten de kerk. Uiteraard blijft het pastorale nummer voor drin-
gende gevallen altijd bereikbaar.  
 
Buurtjesochtenden Heuvelwijk 

Ook dit jaar nodigen we weer buurtgenoten uit voor gezellige 
en inspirerende ochtenden in de Kruisheuvelkerk. Iedereen 
krijgt nog een uitnodiging in de bus. We vinden het fijn als u het 
laat weten dat u komt: pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl. 
woensdagochtend 22 maart: De Heuvel, Amstelwijk, Raadhuis-
kwartier. 
woensdagavond 12 april: Voorkeursleden en iedereen die over-
dag niet kan. 
woensdag 19 april ’t Lien. 
 
Ontmoetingsochtend Vlietwijk 

In het najaar hadden we twee geslaagde ontmoetingsochten-
den in De Binnenhof. We zagen nieuwe gezichten en mensen 
die elkaar al jaren kennen, en leerden elkaar op een andere ma-
nier kennen. Daarmee gaan we door in het voorjaar. Op woens-
dag 8 maart hadden we de eerste ochtend. Wie toen niet kon 
is van harte welkom op 29 maart. Om 10.00 uur staan koffie, 
thee en wat lekkers daarbij klaar. Om 10.15 uur gaan we weer 
op een creatieve en laagdrempelige manier met elkaar in ge-
sprek en om 11.30 uur sluiten we af. 
We vinden het fijn als u laat weten dat u komt, dat kan via:  
pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl.  
 

mailto:anneliesvanmarkwijk@gmail.com
mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
mailto:ds.devriesbouwstra@pgleidschendam.nl
mailto:ds.hameete@pgleidschendam.nl
mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
mailto:pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
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In memoriam John Vegt 

Na een periode van opname in Prinsenhof is daar op 13 januari 
2023 op 90-jarige leeftijd het aardse leven van John Vegt vol-
tooid. Heel bewust mocht hij op 4 december de ziekenzalving 
ontvangen. Op 20 januari 2023 was de afscheidsviering vanuit 
de Kruisheuvelkerk en mochten we hem in het Licht van God 
zetten. Deze viering die werd geleid door Ad de Gruijter van de 
Haagse Dominicus zal als een bijzonder geschenk in onze herin-
nering voortleven.  
De oorlog en vooral de hongerwinter heeft zijn leven ingrijpend 
beïnvloed. Als 12-jarige hout halen uit leegstaande huizen om 
het Majo-kacheltje brandende te houden en zo zijn zusje van 
een halfjaar oud te redden.  
In 1970 zijn wij in Leidschendam komen wonen en werden we 
actief in de Kruisheuvelkerk. Van daaruit is John naar de Classis 
Den Haag afgevaardigd als deputaat Evangelisatie en werd hij 
betrokken bij een waaier aan oecumenische projecten o.a. bij 
de Pleisterplaats en later bij de Haagse Dominicus.  
John was waterbouwkundige bij Rijkswaterstaat en wegens sa-
menvoeging van diensten kon hij in 1991 op 59-jarige leeftijd 
met de VUT. Binnen een jaar had hij zestien petten op van We-
reldwinkel tot Oikocredit. Hij heeft daar veel voldoening aan 
beleefd.  
Voor onze gemeente was hij vanaf 1981 betrokken bij het con-
tact met de Versöhnungskirche in Dresden, contacten die hem 
zeer dierbaar waren. Uit het archief blijkt dat heel wat gemeen-
teleden zich toen hebben ingezet om het geloofsvuur bran-
dende te houden in de zeer moeilijke omstandigheden in Oost-
Duitsland.  
Dank voor het hartelijk meeleven rondom het afscheid maar 
ook voorafgaande en tijdens John zijn verblijf in Prinsenhof. Bij 
zijn heengaan troosten ons ook de woorden van Hanna Lam:  
“De mensen van voorbij, zijn in het Licht, zijn vrij”. 

Dinie Vegt 
 
In memoriam Saidi Moeselin 

Op zaterdag 21 januari is na twee maanden van ziek zijn, Saidi 
Moeselin overleden in het hospice te Leidschenveen,  in de leef-
tijd van 86 jaar. 
Meneer Moeselin is geboren in District Crommewijne in Suri-
name. Hij woonde  lang op De Oude Bleijk. In 1989 ontmoette 
hij zijn vrouw Lieda Steentjes, waarmee hij in 2000 getrouwd is 
in zijn Dorpskerk. De kerk waar hij zo vaak langs liep, om bood-
schappen te doen voorbij de sluis. Voor onze gemeente heeft 
hij, trouw als hij was, dertien en een half jaar het kerkblad rond-
gebracht in Zuid. Een week voor zijn overlijden was hij nog be-
zorgd hoe het de week erna nu moest met het rondbrengen van 
het kerkblad. 
Kwam je Saidi tegen, met de twinkeling in zijn ogen, dan was er 
een begroeting en een kort praatje. Zijn grote hobby was ten-
nissen, wat hij tot vorig jaar trouw heeft volgehouden. 
Op dinsdag 31 januari is er door Lieda, zijn twee kinderen, fa-
milie, buren en vrienden afscheid van hem genomen aan de Ro-
delaan, waarna de crematie heeft plaatsgevonden. Het spel is 
gespeeld, moge Saidi in vrede rusten. 

Gerrie Jansze 
 
In memoriam Hans van der Wees 

Vrijdag 3 februari is op 82-jarige leeftijd Hans van der Wees 
overleden. Hans woonde op de Duivenvoorde, op het laatst 
verbleef hij met passende zorg in Delft. Zijn aanwezigheid zal 
gemist worden. Na een bewogen leven mag hij nu rust vinden 
in het vertrouwen dat God hem kent. Psalm 139 was voor hem 
een troost en bemoediging op zijn weg door het leven. Waar hij 
ook was, in hoogten en diepten, God was met hem.  

U weet het als ik zit of sta, 
U doorziet van verre mijn gedachten. 
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 
met al mijn wegen bent U vertrouwd. 

Op vrijdag 10 februari was de afscheidsdienst in de Dorpskerk, 
waarna Hans begraven is op begraafplaats Wilsveen. Een bij-
zondere plek voor de familie van der Wees. In de dienst ging ds. 
Maarten Hameete voor. We bidden de familie van Hans troost 
toe op de weg die voor hen ligt. 

Ds. Maarten Hameete 
 
 

Die chaos schiep tot mensenland, 
die mensen riep tot zinsverband, 
Hij schreef ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming. 
Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
Schrift die mensenoorsprong schrijft. 
Woord dat trouw blijft. 
 
Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft. 
 
Zijn onvergankelijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent - 
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft. 

 
Catechese | Aan tafel! 

In januari hebben we opnieuw vier heel leuke catecheseavon-
den mogen meemaken. We zijn aan de slag gegaan met tijdcap-
sules, muziek, liturgie en hebben zelfs een heuse kerkdienst 
voorbereid. Met Pinksteren zult u daar als gemeente van kun-
nen genieten. We hopen u dan allemaal te zien.  

Fulco en Maarten 
 
Kerkcafé 

Je leert elkaar kennen aan tafel, en dat gaat het beste als daar 
iets lekkers op staat. Daarom is er dit seizoen elke eerste (of 
tweede) vrijdag van de maand een heus kerkcafé! De komende 
edities zijn op: 14 april en 12 mei. De avonden starten om 20.00 
uur.  
Vorig jaar hielden wij in het kerkcafé de laatste pubquiz. Die 
hebben wij toen met heel veel plezier voor jullie georganiseerd. 
Het winnende team (Mark Rip, Gert Gahrmann en Henk-Mar-
tijn Breunese) heeft aangeboden de volgende pubquiz te orga-
niseren. Dat aanbod nemen wij natuurlijk graag aan, alleen al 
omdat wij dan zelf ook eens mee kunnen doen! De volgende 
pubquiz is tijdens het kerkcafé op vrijdag 14 april. Zet deze da-
tum dus vast in de agenda, want de heren kennende wordt het 
ongetwijfeld heel erg leuk! 
Op 12 mei zal het laatste kerkcafé van dit seizoen in het teken 
staan van PGL-live. Een avond met een open podium. We ho-
pen op een leuke, vrolijke en toegankelijke avond waarop elk 
zich vrij voelt om iets te delen. Misschien wil je iets zingen, spe-
len, laten zien, laten horen, vertellen, voordragen. Van harte 
welkom! Je kunt je melden bij een van ons vieren. 

Ebo, Annemieke, Fulco en Maarten 
 
Goede week 

Op zondag 2 april begint een bijzondere week in het kerkelijke 
jaar: de week van Pasen. Een goede week, een stille week. Ook 
dit jaar zijn er weer verschillende mogelijkheden om deze week 
te beleven en toe te leven naar Pasen.  
Dat begint al op 2 april met de Palmpasenviering, waarbij in al 
onze gebouwen kerkdiensten zijn. Bijzonder feestelijke dien-
sten, zeker voor de jongsten (van geest) onder ons die zoals ge-
bruikelijk hun Palmpaasstokken mogen maken. 
Van maandag tot en met zaterdag is er elke dag in de Dorps-
kerk een avondgebed. Op maandag tot en met woensdag zijn 
de avondgebeden voorbereid door gemeenteleden, en de dien-
sten van donderdag, vrijdag en zaterdag vormen op hun eigen 
manier een geheel van het lijdensverhaal. De avondgebeden 
starten de hele week om 20.00 uur. Mocht het lastig zijn om op 
die tijd in de kerk te komen, maar wilt u wel graag komen, meld 
u dan aan voor vervoer. We regelen het met veel liefde! Aan-
melden kan via pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl of via 
(070) 327 84 13.  
Op donderdagavond, aansluitend op de dienst op witte don-
derdag, is er de mogelijkheid om samen de Passion te bekijken. 
De techniek maakt het mogelijk om uitgesteld te kijken, en dus 

https://d.docs.live.net/69e0c507a6e9c543/Werkmap%20kerkblad%20202302/pastoraalcentrum@pgleidschendam.nl
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bent u vanaf 21.00 uur van harte welkom in De Binnenhof om 
dit bijzondere verhaal samen te kijken.  
Op vrijdagochtend om 10.00 uur, op de tijd waarop we anders 
samen aan de koffie zitten, is er in de Kruisheuvelkerk een sa-
menzijn. Het lijdensverhaal wordt gelezen en er zal muziek zijn. 
We hopen op een mooie ontmoeting!   
Op zaterdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur organiseert de kin-
dernevendienst een bijzondere dienst rondom het Godly Play 
verhaal over Pasen waarin we met Jezus meelopen in de laatste 
week voor hij sterft aan het kruis. Van harte welkom! 
Vorig jaar hadden we een fijn samenzijn met de tieners in de 
Paasnacht. Daar willen we dit jaar graag een vervolg aan geven. 
Alle tieners zijn op zaterdagavond vanaf 21.30 uur welkom in 
de Kruisheuvelkerk tot de gezelligheid op is. We zorgen dat er 
genoeg lekkers is! 
Op de Paasmorgen zijn alle drie de gebouwen van de PGL op de 
gebruikelijke tijden open, en vieren we de Paasmorgen. Voor al 
het bovenstaande geldt: u bent van harte welkom. De ervaring 
leert dat dit programma een bijzondere weg is om samen te 
gaan, en we zouden dat graag met u delen. 
 
Kleurwedstrijd Pasen 

Een leuke activiteit in de afgelopen jaren was de kleurwedstrijd. 
En we dachten: dat doen we nog een keer! Nu niet meer ver-
plicht thuis door corona, maar kleuren is én blijft een leuke be-
zigheid, voor jong én oud(er)! 
Kies de kleurplaat die bij je, bij u past, en: kleuren maar! 
In de Stille Week zal een uiterst deskundige en onpartijdige jury 
zich over alle inzendingen buigen, en op Paasmorgen wordt dan 
de uitslag bekend gemaakt.  
Er zijn natuurlijk weer mooie (lees: lekkere!) prijzen te winnen. 
Inleveren kan tot en met woensdag 5 april, in de brievenbussen 
van alle drie onze kerkgebouwen. We zijn benieuwd! 

Annemieke, Maarten en Fulco 
 
Over goed en kwaad 

Alweer voor de derde keer orga-
niseren we in de Dorpskerk aan 
de sluis in Leidschendam de 
Preek van de Leek. Op zondag 26 
maart is Manfred Nan te gast om 
met ons zijn inzichten te delen op 
een altijd actueel thema: hoe om 
te gaan met goed en kwaad. 
Manfred heeft een lange carrière 
in het betaald voetbal, eerst als 
profvoetballer bij Telstar en later 
als jurist/advocaat in Neder-
landse en internationale arbi-
trage vraagstukken in de sport. 
Hij is lid van het CAS, het interna-
tionale arbitrage-instituut, waar 
conflicten tussen sporters en/of 
sportbonden worden beslecht. 
Daarnaast heeft hij een lange staat van dienst in het strafrecht 
als advocaat en rechter-plaatsvervanger. 
In het dagelijks leven hebben we allemaal te maken met con-
flicten, die we op verschillende manieren kunnen oplossen. We 
kunnen ons laten leiden door onze emoties, de geleerde lessen 
in de praktijk of de verhalen van grote schrijvers en denkers als 
Dante, Aristoteles en  Nietzsche. Ook veel verhalen in de Bijbel 
bieden aanknopingspunten om de keuze tussen goed en kwaad 
te overwegen.  
In de viering op 26 maart, die om 16.00 uur begint, belicht Man-
fred Nan dit aloude thema vanuit zijn ervaring in de sportwe-
reld en het strafrecht, en gaat hij op zoek naar antwoorden in 
voor hem aansprekende liederen en teksten. Na afloop is er ge-
legenheid om na te praten met een hapje en een drankje. 
Alle gemeenteleden zijn van harte welkom! 

Margreet Meijer 
 
Bedankt 

Wat een verrassing om tijdens de afkondiging voor de dienst op 
zondag 5 maart in de Kruisheuvelkerk te horen dat een van de 
boeketten voorin de kerk voor mij bestemd was, als dank voor 
het werk dat ik de afgelopen jaren binnen PG Leidschendam 
heb gedaan. Ik werd er helemaal verlegen van, want er zijn 

mijns inziens veel gemeenteleden die veel meer deden dan ik. 
In 1990 kwam ik samen met mijn zoon in Leidschendam wonen, 
waar we ons direct ook kerkelijk thuis voelden. Ik ben dan ook 
dankbaar dat ik de afgelopen jaren op verschillende terreinen 
mijn aandeel binnen de gemeente heb mogen leveren en zal 
daaraan fijne herinneringen hou-
den. De afgelopen 13 jaar bezocht 
ik samen met mijn partner Bert af-
wisselend de kerkdiensten in Sche-
veningen en in Leidschendam, om-
dat hij in Scheveningen woonde. 
Sinds vorige maand wonen wij sa-
men op de Burgemeester Kolfscho-
tenlaan in Den Haag en hebben we 
ons als gastlid aangemeld bij de 
Nieuwe Badkapel in Scheveningen. 
Daarom draag ik mijn taken binnen 
kerkelijk Leidschendam graag over 
aan anderen. Ik wens ieder veel 
wijsheid bij zijn of haar werk bin-
nen PG Leidschendam. Wij zullen 
zeker ook in de toekomst af en toe 
een kerkdienst in Leidschendam 
bijwonen en blijven op afstand be-
trokken. Inmiddels genieten we de komende dagen van het 
prachtige boeket, dat we na afloop van de dienst meekregen, 
en denken we met dankbaarheid aan de vele lieve woorden die 
tijdens de koffie tegen ons werden gezegd, waarvoor we langs 
deze weg heel hartelijk willen bedanken.  

Plony Korving-Harteveld en Bert van der Toorn 
 
Verhuizing Michelle 

Het bericht in het vorige kerkblad over de verhuizing van Mi-
chelle was niet tegen dovenmansoren gezegd. Ze heeft inmid-
dels van veel lezers/gemeenteleden een kaart mogen ontvan-
gen. Ze belt ons geregeld met de mededeling dat er weer een 
kaart was van “iemand” van de kerk. Echt geweldig. 
Dank daarvoor, 

Astrid en Bert Meerman 
 
In de schijnwerpers: Cor Vrolijk 

Voor deze rubriek wil ik steeds iemand uit een ander deel van 
de gemeente interviewen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cor woont in Leidschenveen, hier is hij na zijn pensionering met 
zijn Annie gaan wonen. Een echte Scheveninger en hij doet zijn 
naam eer aan. “Zeg maar Cor, hoor, ik ben maar een gewone 
man”. Wel blijft hij mij ‘u’ noemen. “Ja, dat ben ik nou eenmaal 
gewend”. Hij steekt meteen van wal, om maar in de sfeer te 
blijven. “Mijn vader had een scheepje, kom maar mee naar mijn 
hobbykamer, daar hangt een schilderij dat een kennis heeft ge-
maakt”. Bij het woord scheepje had ik iets kleiners in gedach-
ten. Zijn vader is met deze kotter in de oorlog naar Engeland 
gevaren. “Wat een reis moet dat zijn geweest”, zeg ik, “op de 
woelige baren”. “Ja, tegenwoordig klagen de mensen over van 
alles, maar wij deden het gewoon. In Engeland heeft zijn vader 
op mijnen gejaagd.  
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Doordat Cor een moeilijke schooltijd had gehad door onder an-
dere verhuizing (de Duitsers vorderden Scheveningen in om 
bunkers te plaatsen) en oorlog nam zijn vader hem op 14-jarige 
leeftijd mee met vissen. Hij genoot van het werk en bij terug-
komst aan de wal stond daar een keer een leuk meisje, Annie. 
“Heb jij wat met dat meisje”, vroeg zijn vader. Met nog een paar 
vragen erachteraan: “Komt ze van Scheveningen?”, “Waarom 
heb je haar nog niet mee naar huis genomen?” Annie was net-
tenboetster, tegenover de Scheveningse gevangenis zat ze met 
andere vrouwen te werken. “Ik wil wel met je trouwen, maar 
dan moet je stoppen met varen” zei ze. Vanaf die tijd heeft Cor 
alles gedaan om zijn Annie gelukkig te maken en andersom was 
het ook zo. 65 Jaar zijn ze samen geweest en ze waren dolge-
lukkig. Er kwamen drie kinderen. 
De vissers gaven oudere mannen die op de kade liepen weleens 
een visje mee naar huis en zo kwam het tot een gesprek met 
een man die in de gevangenis werkte. “Waarom kom je niet in 
de gevangenis werken?” opperde de man. Cor twijfelde, hij had 
geen diploma. Toch waagde hij zich aan een gesprek met de di-
recteur. “Ik heb graag vissermannen, die hebben kracht in hun 
lijf”, zei deze. Dat is wel nodig in de gevangenis. Cor kwam en 
door zijn oprechte karakter en manier van werken dwong hij op 
een natuurlijke manier respect af bij de zwaarste criminelen. 40 
Jaar heeft hij in de gevangenis gewerkt. Veel overgewerkt in de 
tijd van schaarste aan personeel, een leuk weekend uit met zijn 
vrouw laten schieten omdat hij een agressieve boef tot bedaren 
moest brengen. 
Hij is zelfs koster geweest in de gevangenis. Eerst was er dan 
een katholieke dienst en daarna een protestantse. Er waren 
weinig vrouwen in die diensten en de zang was abominabel om-
dat de gevangenen zo’n dienst vaak zagen als een verzetje, 
even weg uit de cel. Veel waren er niet gelovig en kenden de 
liederen dus niet. Cor had de oplossing. Hij vroeg vrouwelijke 
collega’s om hulp en zijn vrouw en dochter kwamen ook naar 
de diensten. Een dominee bepaalde eens dat alle gevangenen 
moesten kunnen deelnemen aan het Avondmaal. Daar werd 
enthousiast op ingegaan, de gevangenen dachten dat ze een 
hele maaltijd kregen. Cor had maar twee flessen wijn gekocht, 
daar dacht hij genoeg aan te hebben. Maar Cor zou Cor niet zijn 
als hij ook daar weer een oplossing voor zou vinden. Hij lengde 
de wijn aan met water. Helaas ging het niet zoals in het bijbel-
verhaal, hoe goddelijk Cor in zijn leven ook gehandeld heeft. 
Een gevangene zei later tegen hem, “Ik had je wel door hoor, jij 
hebt water bij die wijn gedaan.” De nare dingen wil Cor niet de-
len, het emotioneert hem nog altijd. 
Annie overleed in 2021 en hij mist haar verschrikkelijk. Voelt 
zich soms eenzaam maar moet er niet aan denken dat er een 
andere vrouw in zijn leven zou komen. “Ik ben bijna 90, nee 
hoor!” 

Annelies van Markwijk 
 
 
 
 
 
Scriba: dhr. Floris van Hoek 
Telefoon: 06-26 57 40 25 
E-mail: scriba@pgleidschendam.nl  
 
Kerkgebouw: Dorpskerk, Damhouderstraat 2 
Telefoon: (070) 320 42 24 
Koster: mw. Shirley Hofland, 06-12 33 14 99 
E-mail: info.binnenhof@pgleidschendam.nl  
 
Kerkgebouw: Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 
Telefoon: (070) 327 44 61 
Koster: dhr. Ebo Roek 
E-mail: koster.kruisheuvelkerk@pgleidschendam.nl  
 
Kerkgebouw: De Leidraad, Harriët Freezerhof 20 
 
Vergaderingen Kerkenraad PGL  

De nieuwe Kerkenraad is goed van start gegaan en heeft het 
ritme te pakken. Elke maand komt de Kerkenraad bijeen en ver-
gadert over de grote en kleine vraagstukken uit onze gemeente.  
In de vergadering van 25 januari is het advies van het College 
van Kerkrentmeesters besproken en navolging gegeven door 

met een specifieke opdracht de mogelijkheden voor onze toe-
komst te verkennen. Het adviesorgaan Team Toekomst PGL is 
van start gegaan. Ook praktische zaken zijn besproken, zoals 
het handelen en de informatievoorziening voor ambtsdragers 
voor de zondagse vieringen. Om energiekosten te besparen en 
wel een gezond klimaat in onze gebouwen te hebben, is de ver-
warming in de gebouwen aangepast. Verder is gesproken over 
een nieuw vrijwilligersinitiatief mede vanuit de gemeente Leid-
schendam-Voorburg genaamd HIP-Helpt. De acties vanuit de 
Diaconie zijn onder de aandacht gebracht, hierover leest u ver-
derop meer.  
De vergadering van 22 februari stond in het teken van onze toe-
komst. De gemeenteavond is voorbereid om de leden te kun-
nen horen over de (voorgenomen) besluiten. Het voorgenomen 
besluit is om als PGL vanaf 17 september 2023 over te gaan 
naar één kerkviering per zondag en in één gebouw. Voorgeno-
men is tevens om te gaan toewerken naar één (kerk)gebouw en 
om zorgvuldig de besluitvorming voor zo’n gebouw te doorlo-
pen. In april volgt een nieuw (voorgenomen) besluit dat ook 
weer in een gemeenteavond zal worden toegelicht. Zowel van-
uit de Classis als ook vanuit de centrale PKN wordt advies inge-
wonnen; een eerste signaal is ontvangen dat zo’n traject moge-
lijk 18 maanden kan duren.  
Verder zijn de gebruikelijke onderwerpen besproken, waaron-
der de vastensoep, de biddag, een gratis vakantieweek voor 
mensen die geen vakantie kunnen betalen.  

Floris van Hoek, scriba PGL 
 
Team Toekomst PGL mijmert 

Drie jaar geleden besloot ik na veertig jaar weer eens een kerk-
dienst bij te wonen. Wellicht weet u dat ik mij meteen welkom 
voelde. Er werd niet gepraat over hoe wij dienden te geloven, 
er was ruimte voor ieders beleving.  
Ik leerde steeds meer mensen kennen en begreep waarom een 
kerkgemeenschap zo belangrijk is. Veel gedachten gingen door 
mijn hoofd. Mijn vooroordelen werden weggenomen. In die 
drie jaar heb ik zoveel moois beleefd. Zoveel mensen vrijwillig 
zien werken aan wat hen bond. Leuke dominees met steekhou-
dende preken en verbindende activiteiten.  
Ik werd gevraagd voor de kerkenraad en langzamerhand rolde 
ik in de vele initiatieven die er worden bedacht. Ik kook, ik be-
zorg post, ik schrijf interviews, ik mede-organiseer seizoens-
markten en sinds kort ben ik lid van het Team Toekomst PGL. 
Wat ik merk sinds ik betrokken ben is dat er zorgvuldig wordt 
omgegaan met de gevoelens en emoties van de gemeentele-
den. Voorgenomen besluiten worden open besproken in ge-
meenteavonden en ieder mag zijn stem laten horen. Het is on-
mogelijk om iedereen op elk punt tevreden te stellen maar we 
hebben het uitgangspunt dat we zoveel mogelijk tegemoet wil-
len komen aan wat de meeste gemeenteleden wensen. Het 
sluiten van twee kerken is geen gemakkelijke opgave, er wordt 
dan ook advies ingewonnen over de financiële en praktische 
kant. Waar wij ons als Team Toekomst PGL in de eerste plaats 
mee bezighouden, en dat is in de gemeente-avond van donder-
dag 23 februari met u gedeeld, is hoe wij met elkaar kerk willen 
zijn. Zodat wij niet verwijderd raken van elkaar maar een hechte 
gemeenschap vormen. Een kerkgebouw is daarbij belangrijk 
maar zeker ook de samenkomst op andere manieren. We kun-
nen per keer ruimtes huren maar we zouden ook ons eigen huis 
beschikbaar kunnen stellen voor gespreksgroepen of andere 
activiteiten.  
Wij zijn aan het mijmeren en vragen dit ook van u. Zou u met 
ons mee willen mijmeren en ons laten weten hoe u in de toe-
komst het kerk-zijn met elkaar zou willen zien? Wij nemen elk 
idee serieus en bespreken dit met elkaar. Team Toekomst PGL 
is een adviescommissie, wij beslissen niets. Uiteindelijk zal de 
kerkenraad besluiten nemen, maar weet dat u hier een stem in 
heeft. Wij kijken uit naar uw reactie, mail naar: 
toekomst@pgleidschendam.nl.  
Namens het hele Team Toekomst PGL,  

Annelies van Markwijk 
 
Toekomst PGL 

Verslag gemeentevergadering 23 februari 2023 

Aanleiding 
Op 2 november 2022 legden we in gemeentevergadering de 
grond voor een historisch moment: het samenvoegen van de 

mailto:scriba@pgleidschendam.nl
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mailto:koster.kruisheuvelkerk@pgleidschendam.nl
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wijken. Een feestelijk moment, waarop de voormalige wijken 
benadrukten dat de toekomst van de PGL samen is. Vanaf 1 ja-
nuari zijn we één gemeente, met één kerkenraad.  
En nu willen we verder naar de toekomst als een vitale gemeen-
schap die een goede kwaliteit van gemeenteleven en een ge-
zonde financiële huishouding heeft. Maar om daar te komen 
zijn keuzes nodig. De kerkenraad neemt hierin het voortouw, 
en wordt daarbij geholpen door het Team Toekomst PGL. Dit 
team bestaat uit de volgende mensen: Maarten Hameete, In-
grid den Hartog, Annelies van Markwijk, Anja Oosterheert, 
Mark Rip, Jeroen van Schagen, Jan Jaap Tukker, André Vaders. 
 
Financiële urgentie 
We nemen de keuzes over onze toekomst om samen gemeente 
te zijn en te kunnen blijven. Daar zit ook een financiële druk 
achter, die ons dwingt om ingrijpende keuzes te maken.  
Het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad 
hebben zich de afgelopen jaren ingezet om de inkomsten te 
verhogen en de uitgaven te verlagen. Het tekort op de begro-
ting blijft desondanks stijgen, waardoor we steeds verder zullen 
interen op onze reserves.  
Om op termijn een (bijna) sluitende begroting te kunnen maken 
is het daarom noodzakelijk dat er op korte termijn duidelijke 
beleidskeuzes gemaakt worden in de kerkenraad, zodat we ook 
in de toekomst nog samen kerk kunnen zijn in Leidschendam en 
Leidschenveen. Als we niet ingrijpen in het beleid loopt het 
jaarlijkse begrotingstekort op van 70.000 euro in 2023 naar 
140.000 euro in 2028.  
 
Visie 
De PGL heeft in de afgelopen jaren de volgende visie verwoord, 
waar we ook in dit proces aan vasthouden.  
We willen als PGL een plek 
zijn waar we het geloof cen-
traal stellen: God als bron 
van leven, kracht en liefde. 
Een plek waar alle mensen 
welkom zijn. Daarbij willen 
we zowel vertrouwde als ei-
gentijdse manieren van vie-
ren organiseren om men-
sen, jong en oud, binnen en 
buiten onze gemeente, te 
(ver)binden, te inspireren, 
en in geloof te laten groeien. Hiertoe is het van belang dat we 
samenwerken en met elkaar de geloofsgemeenschap opbou-
wen. Ons thuis is daarbij de kerk als ontmoetingsplek, zichtbaar 
in en open naar de omgeving. 
 
Uitgangspunten 
Dat brengt ons bij de volgende uitgangspunten voor de toe-
komst. Allereerst investeren we liever in mensen dan in stenen. 
Daarnaast willen we niet langer (ernstig) tekortkomen op de 
begroting. Zo kunnen we ook in de toekomst een gezonde ge-
meenschap zijn, en is er nog ruimte om te investeren in onze 
gemeente. En als laatste willen we investeren in de kwaliteit 
van het gemeente-zijn. Door regelmatiger een eigen predikant 
te kunnen inroosteren in de kerkdienst, vrijwilligers minder ta-
ken te laten stapelen, en met een gemeente die dichter naar 
elkaar toegroeit.  
Dit alles lukt het beste op en met één vierplek.  
 
Wat betekent dit? 
De kerkenraad zou dit willen bereiken door vanaf 17 september 
2023 als PGL op zondag te vieren op één plek, waarbij we twee 
gebouwen zullen gaan afstoten.  
 
Hoe nu verder? 
In de komende kerkenraadsvergadering van maart zal de ker-
kenraad zich bezinnen op hoe we gemeente willen zijn, en 
welke wensen daarbij horen voor het gebouw. Dit gesprek voe-
ren we vervolgens ook graag met de hele gemeente op de ge-
meentevergadering van 19 april. Daarnaast zal in de komende 
maanden met behulp van een extern adviseur in kaart gebracht 
worden welke gevolgen er zijn, en welke mogelijkheden we 
hebben met betrekking tot het afstoten van gebouwen.  
We hebben als ambitie om in september ook te weten met welk 

gebouw we de toekomst ingaan, en zullen dan vervolgens vanaf 
17 september 2023 ook daar de vieringen houden.  
 
Bespreking 
Tijdens de gemeentevergadering was er ruim de gelegenheid 
om te reageren en in gesprek te gaan. We willen iedereen via 
deze weg danken voor de inbreng.  
 
Wat kunt u doen? 
Wilt u reageren? Uw hoop voor de gemeente delen, een prak-
tische vraag stellen, of meedenken? Dat kan via:  
toekomst@pgleidschendam.nl. Anonieme bijdragen worden 
niet meegenomen. De volgende gemeentevergadering is 19 
april om 20:00 uur; de locatie maken we nog bekend. 
 
 
 
 
Scriba: dhr. Rob Taag 
Telefoon: 06-18 27 46 66 
E-mail: scriba.cvk@pgleidschendam.nl  
IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam 
IBAN: NL08 INGB 0000 0066 66 t.n.v. penningmeester PG te 
Leidschendam onder vermelding van vrijwillige bijdrage 
 
Opbrengsten Actie Kerkbalans 2023 lager 

In januari heeft u als gemeente weer gereageerd op de Actie 
Kerkbalans 2023. Het CvK wil allereerst langs deze weg ieder-
een die voor 2023 een toezegging gedaan heeft van harte be-
danken. Helaas moeten we concluderen dat de toezeggingen 
ten opzichte van vorig jaar, 7 procent ofwel 17.000 euro lager 
liggen. Dit is opnieuw een daling.  
Als gemeente zijn we op weg naar één gezamenlijke vierplek 
om samen gemeente te zijn. De daling van de inkomsten uit de 
Actie Kerkbalans geeft weer eens aan dat dit ook vanwege de 
inperking van inkomsten noodzakelijk is. Want met het oog op 
de toekomst willen we als kerk van betekenis blijven en er zijn 
voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.  
Namens uw College van Kerkrentmeesters,  

Rob Taag, secretaris 
 
 
 
 
Secretaris: vacature 
E-mail: diaconie@pgleidschendam.nl  
IBAN: NL92 RABO 0127 6072 34 
IBAN: NL96 INGB 0000 1175 05 
 
Collectebestemmingen  

We zijn al weer een tijdje op weg in het nieuwe jaar, een jaar 
vol veranderingen en een jaar waar we ook weer naar elkaar 
mogen omkijken. En naast het omkijken naar elkaar mogen we 
met zijn allen ook gezamenlijk omkijken naar anderen. De dia-
conie wil daar een steentje aan bijdragen, maar we kunnen dat 
alleen met uw hulp via collectes en giften.  
Maar wat zeker ook niet vergeten mag worden is dat, naast 
geld, aandacht voor elkaar en elkaar helpen daar waar nodig is 
ook zeker welkom is. Even die boodschap doen voor de buren 
die de deur niet uit kunnen, dat helpt ook. Dus ik roep een ieder 
op: kijk eens om u heen en kijk naar de nood die om u heen 
aanwezig is. Maar, en dat is misschien nog wel lastiger, heeft u 
hulp nodig: durf te vragen! 
Mocht u geld naar de rekening overmaken van de diaconie, wilt 
u dan zo vriendelijk zijn om collectedoel en/of datum aan te ge-
ven. Dit omdat we iedere week voor een ander doel collecte-
ren. We willen graag onderstaande wekelijkse collectedoelen 
onder de aandacht brengen. En verder willen we ook de collec-
ten-app ‘Appostel’ onder uw aandacht brengen, waarbij het 
makkelijk is om vanuit een tegoed of iDeal te betalen, hieronder 
staat hoe het werkt. 
 
Collecten-app - digitaal collecteren  
Als thuis-luisteraar en bezoeker van de kerk kunt u ook digitaal 
een bijdrage geven voor een collecte. Via een app genaamd 
‘Appostel’  op uw telefoon kunt via iDeal of via een tegoed bin-
nen de app anoniem uw bijdrage overmaken aan de kerk. Die 

mailto:toekomst@pgleidschendam.nl
mailto:scriba.cvk@pgleidschendam.nl
mailto:diaconie@pgleidschendam.nl
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app kunt u downloaden van APP STORE (Apple) of GOOGLE 
PLAY (Android). Een handleiding is digitaal op te vragen via het 
mailadres van de secretaris. Heeft u hulp nodig bij de app, mail 
dan ook gerust.  
Verder kan een bijdrage voor een collectedoel ook overge-
maakt worden naar bovengenoemde bankrekeningnummers 
t.n.v. College van Diakenen PGL o.v.v. het collectedoel waar uw 
gift voor bestemd is. Een bijdrage voor de kerk en/of de diaco-
nie is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Dat is ook van toepas-
sing wanneer u een collectebijdrage geeft via de collecten-app 
of rechtstreeks stort op de bankrekening van het College van 
Diakenen. 
 
Zondag 26 maart - Collecte Kerk in Actie – Bangladesh 
Kansen creëren voor jongeren 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit 
komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op 
wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot te-
kort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jon-
geren uit India aangetrokken. 
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 
jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject 
volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardighe-
den, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/klimaat-en-
inkomensverbetering-op-het-platteland-van-bangladesh/ 
 
Zondag 2 april - 40dagentijdproject ZWO – Signs of Hope 
(voor omschrijving project zie elders kerkblad) 
 
Donderdag 6 april - 40dagentijdproject ZWO – Signs of Hope 
(voor omschrijving project zie elders kerkblad) 
 
Zondag 9 april - Eigen Jeugdwerk 
Deze collecte is bestemd voor heel veel doelen voor onze eigen 
jeugdigen. Zij zijn de toekomst van de kerk. Door middel van 
deze collecte maakt u het mogelijk dat jongeren kunnen deel-
nemen aan het kerkkamp en het tienerkamp, maar ook aan ac-
tiviteiten zoals The Lounge-diensten, de Youth Group, kinder-
nevendiensten, de kliederkerk en de crèche. 
 
Zondag 16 april - ZWO project 2023 - 2024 
Zie elders in kerkblad onder ZWO. 
 
Zondag 23 april - Diaconie - Ouderenwerk 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk met 
en voor de ouderen in onze gemeente. Door middel van uw bij-
drage maakt u het mogelijk dat degenen die verantwoordelijk 
zijn voor de contacten met de senioren o.a. gezellige middagen 
en andere speciale activiteiten kunnen organiseren, maar ook 
in de gelegenheid zijn kleine attenties te verzorgen zoals een 
bloemengroet voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder en 
kerstgroeten.  
 
Zondag 30 april – Diaconie - Vluchtelingenwerk 
Op veel plekken in onze gemeente wonen vluchtelingen en sta-
tushouders die, vaak na traumatische ervaringen, terecht zijn 
gekomen in een voor hen onbekend land met een vreemde taal 
en onbekende gewoonten. Velen van hen weten dat zij nooit 
meer terug kunnen naar het land van herkomst. Zij moeten hier 
een nieuw leven opbouwen. Sommigen leven in onzekerheid 
over hun familie en vrienden die in hun land van herkomst zijn 
achtergebleven. Net als Kerk in Actie staat ook onze diaconie 
met andere organisaties samen op de bres voor de vluchtelin-
gen en statushouders en hun kinderen in onze gemeente. De 
foto-expositie ‘omzien naar elkaar’ waar ook onze diaconie bij 
betrokken is, vertelt in beeld en woord hun verhaal. Uw bij-
drage aan deze collecte kan kleur geven aan het leven van deze 
nieuwe inwoners van onze gemeente en hun kinderen. 
 
Zondag 7 mei - ZWO project 2023 - 2024 
Zie elders in kerkblad onder ZWO. 
 
Zondag 14 mei - Collecte Kerk in Actie  
Binnenlands diaconaat: Kerk-zijn met en voor elkaar 
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er 
niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in 

de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en onder-
steunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis 
te zijn in hun omgeving. 
Een mooi voorbeeld is Assen. Door het organiseren van diners 
en workshops gaat het diaconale initiatief ‘Assen bloeit’ ar-
moede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge ver-
binding. 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/ondersteu-
ning-diaconaat-in-arme-regios/  
 
Donderdag 18 mei – Diaconie - Vluchtelingenwerk 
Zie zondag 30 april voor meer informatie. 
 
Zondag 21 mei - Protestantse Kerk  
Missionair werk - Kinderen en ouders samen op zoek naar zin-
geving. 
Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Pro-
testantse Kerk - zoeken van aansluiting bij de leefwereld van de 
bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen 
past. 
Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de 
basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het 
Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen aller-
lei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt 
het werk van deze nieuwe kerkplekken. 

René Bron, penningmeester 
 
 
 
 
Secretaris: mw. Dory de Niet 
Telefoon: (070) 367 70 43 
E-mail: zwo@pgleidschendam.nl  
 
ZWO project 2023-2024 Bethanië – Moldavië  

De gevolgen van de coronapandemie zijn ook in Moldavië voel-
baar. Bethania, partner van Kerk in Actie, merkt dat ouderen en 
kinderen het nóg moeilijker hebben en dat de armoedeproble-
men alleen maar groter worden. Veel gezinnen ontvangen 
praktische hulp, zoals een voedselpakket. “Zo kunnen we Gods 
liefde laten zien aan kwetsbare mensen.”  
Toen de scholen sloten en onderwijs online gegeven werd, 
heeft het team van Bethania meer dan 560 voedselpakketten 
bij gezinnen rondgebracht. Zo’n 20 kinderen ontvingen nieuwe 
schooltassen en schoolspullen, schoenen en kleding. Vijf kin-
deren met een beperking kregen medicijnen, meer dan 200 kin-
deren kregen winterschoenen. Arme families kregen kachel-
hout om hun huis in de winter te kunnen verwarmen.  
Daniela (13) komt regelmatig naar het centrum. Ze kan er haar 
huiswerk maken en krijgt er een gezonde maaltijd. “Tijdens de 
pandemie had ik geen telefoon of computer. Gelukkig kon ik 
naar het centrum van Bethania komen om daar mijn lessen on-
line te volgen. Ik kreeg ook eten, kleding en schoenen.” 
Niet alleen gezinnen, ook eenzame ouderen kregen voedsel-
pakketten. Er zijn er meer dan 550 uitgedeeld aan ouderen in 
vijf verschillende dorpen. Tachtig ouderen kregen iedere dag 
een lunch thuis bezorgd.   
“Er waren zoveel mensen in moeilijke omstandigheden. Zoals 
het gezin waarvan de vader een ernstige ziekte kreeg en niet 
meer voor zijn gezin kon zorgen. Het team van Bethania zorgde 
voor voedsel en hulp voor het gezin en ving zijn dochter op in 
het centrum. Na haar vaders dood moedigden we het meisje 
aan door te gaan met haar studie. Ze heeft nu haar eerste 
baan!”  
“De coronapandemie heeft veel veranderingen gebracht, ook 
in de manier waarop mensen met elkaar omgaan,” vertelt het 
teamlid van Bethania. “Het leerde ons om eerst te zorgen voor 
de meest kwetsbare mensen in onze omgeving. Zo kunnen we 
Gods liefde verspreiden.” Het team is erg dankbaar voor de 
steun van partners als Kerk in Actie. Iedere maandag bidden we 
met ons team, ook voor onze partners. Jullie zijn altijd in onze 
gedachten en gebeden!”   

Dory de Niet, secretaris 
 
Signs of Hope 

Dit jaar zamelen we in de 40dagentijd geld in voor een stichting 
die zich inzet om dove kinderen in Oeganda passend onderwijs 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/klimaat-en-inkomensverbetering-op-het-platteland-van-bangladesh/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/klimaat-en-inkomensverbetering-op-het-platteland-van-bangladesh/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/ondersteuning-diaconaat-in-arme-regios/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/ondersteuning-diaconaat-in-arme-regios/
mailto:zwo@pgleidschendam.nl
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te bieden. De stichting Signs of 
Hope ondersteunt op dit mo-
ment ca. 20 dove kinderen en 
hun ouders door het school-
geld voor hen te financieren. 
Ook zijn vanuit de stichting 
twee veldwerkers actief, die er-
varing opdoen in het dovenon-
derwijs op een bestaande (do-
ven-)school. Het doel van de 
stichting is om een eigen school 
op te richten en daarvoor is in-
middels een stuk grond aange-
kocht. In de loop van dit jaar 
gaat de bouw beginnen.  
Door de verkoop van peper-
munt en chocolade en via de 
collectes vragen we gemeenteleden om een bijdrage te leveren 
om de bouw van de school mogelijk te maken. Op zondag 19 
maart zijn er ook kaarten, die speciaal voor de stichting Signs of 
Hope zijn gemaakt, en kettingen die in Oeganda zijn gemaakt 
verkocht. Op Pinksterzondag wordt de totaalopbrengst van 
deze actie bekend gemaakt en overhandigen we de check aan 
de stichting. 

Margreet Meijer, voorzitter 
 
 
 
 
 
Contactpersoon, namens de ZWO: dhr. Krijn Jongejan 
Telefoon: 06-22 64 45 66 
E-mail: krijn.jongejan@outlook.com  
IBAN: NL33 RABO 0365 9080 02 t.n.v. Werkgroep Gentlecare 
van de PG te Leidschendam 
 
Beste vrienden in Leidschendam, 

We beleven hier moeilijke tijden. Onze zomer is extreem heet. 
We hebben een paar dagen achter de rug met 43oC op de ther-
mometer. Onze arme patiënten vallen één voor één flauw! We 
hebben op dit moment enorme uitdagingen. Er zijn bijna geen 
ambulances beschikbaar. En als er al één beschikbaar is, kan hij 
niet rijden omdat er gestaakt wordt. Dit is heel verdrietig en 
erg, want wat moeten we dan als onze patiënten hulp nodig 
hebben? De politie houdt ons nu erg bezig met zieke kinderen, 
ouderen en de slachtoffers van steekpartijen. Steekwonden; 
hoe help je iemand die bijna dood bloedt? 
Ons land is op dit moment bijna verlamd door de uitval van 
elektriciteit. Soms wel 6 uur per dag. In ons zorgcentrum is het 
altijd druk. Als er iemand overlijdt is er direct weer een nieuwe 
patiënt die dringend hulp nodig heeft. 
Een van onze patiënten is Nico-
lette van Hysteen uit Middelburg. 
Ze kan amper lopen omdat ze een 
heel zware beroerte heeft gehad. 
Haar familie kan niet voor haar 
zorgen. Ze heeft een heel slecht 
leven gehad en nu ze de hulp no-
dig heeft kan niemand voor haar 
zorgen. Ze kan alleen haar rech-
terarm gebruiken. We helpen 
haar nu om te leren wat ze nog 
kan, al duurt dat heel lang. Het is 
een zegen als je ziet wat het ge-
ven van liefde betekent voor zo’n 
patiënt en dat er hoop groeit bij 
deze patiënt. 
 
Wat was het overigens een geweldige verrassing toen we be-
richt van de bank kregen dat er weer een behoorlijk bedrag van-
uit de Protestantse Gemeente Leidschendam op onze rekening 
is gestort... Heel erg bedankt. We hebben niet genoeg woorden 
om onze dankbaarheid uit te drukken dat jullie altijd aan ons 
denken. We weten dat de wereld op dit moment pijn lijdt en 
dat er zoveel behoefte om ons heen is. Maar het feit dat jullie 
in je hart altijd enorme ruimte voor ons hebben is geweldig. 
HEEL HARTELIJK BEDANKT.  

We gaan nog altijd door een moeilijke tijd zonder goede ge-
zondheidszorg in Britstown. Voor de armen is het echt moeilijk 
om hulp te krijgen. We hebben momenteel een man die al twee 
maanden in het ziekenhuis in De Aar ligt. Hij weet zelf nauwe-
lijks wat er met hem aan de hand is, maar hij kan niet lopen. 
Deze arme man heeft ernstige doorligwonden die niet te gene-
zen zijn. Dit doet ons zoveel pijn omdat dit voorkomen had kun-
nen worden als ze hem maar meer aandacht hadden gegeven. 
Dus een groot deel van ons geld gaat momenteel naar zalf en 
medicatie. We hadden het geld liever op een andere manier ge-
bruikt maar we zijn dankbaar dat we deze man kunnen helpen. 
Jullie hebben geen idee hoeveel jullie ons daarbij helpen. We 
hopen jullie binnenkort wat meer positief nieuws te kunnen 
sturen. Veel liefs aan jullie allemaal van alle zeer dankbare Ka-
roo-mensen. 

Ivonne Gentle 
 
 
 
 
Secretaris: dhr. Marcel van Bemmel 
Telefoon: 06-28 77 65 47 
E-mail: mojvbemmel@ziggo.nl  
 
Tot leven geroepen 

Jarenlang heeft het Leidschendams Kerkkoor in de Scheve-
ningse Bethelkerk mee mogen werken aan de Marcus Passie 
van Hans Boelee. En nu is het tijd voor iets nieuws: het orato-
rium ‘Tot leven geroepen’. Gebaseerd op het Johannus-evange-
lie schreef André van Vliet in 2017 de muziek voor dit oratorium 
over het lijden en sterven én de opstanding van Jezus Christus. 
De teksten zijn geschreven door Henriëtte Maaijen en bewerkt 
door Mirjam Bresser.  
Op zaterdag 8 april zal dit oratorium worden uitgevoerd in de 
Bethelkerk. En dat willen we dan ook graag uitvoeren zoals de 
componist het bedoeld heeft, dus met koor, orkest en solist. 
Het koor wordt gevormd door koorleden uit Scheveningen, 
Leidschendam en De Lier, aangevuld met enkele projectzan-
gers. Het twaalf man sterke orkest bestaat uit beroepsmusici, 
de sopraanpartij wordt vertolkt door Merel van Geest, de ver-
bindende teksten worden gesproken door Mirjam Bresser en 
de algehele leiding is in handen van Marcel van Duijvenvoorde. 
Alle teksten, zowel gezongen als gesproken, zullen op de bea-
mer worden vertoond. Komt allen en dompel u onder in het 
verhaal dat op indrukwekkende wijze door al deze medewer-
kenden zal worden vertolkt. De toegang is gratis en de uitvoe-
ring begint om 20:00 uur. 
Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175, 2586 SG Scheveningen.  
Bereikbaar met tram 1 of bus 22. 

Duurt Renkema 
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Oecumenisch vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg 

Nooit te oud om te leren. 
Na een goede start in de eerste maanden van 2023 hoopt de 
Vrouw en Geloof groep woensdag 19 april van 10.00 tot 11.30 
uur weer bij elkaar te komen in de Maartenszaal, naast de Mar-
tinuskerk, op het Oosteinde 56 in Voorburg. Inleidster is dan 
Nellie Plaizier.  
De maand daarna is de afsluitende ochtend van het seizoen op 
woensdag 17 mei in de Voorhof van de Kruisheuvelkerk. Ieder 
is van harte uitgenodigd voor deze ochtenden.  
Informatie eventueel via:  

Plony Korving–Harteveld 
p.korving@outlook.com 

 
Jongeren maken de Vliet schoon 

Dinsdag 11 april verzorgt Harry Osinga, van Vliet Clean Sup, tij-
dens de contactmiddag van de Protestants Christelijke Oude-
renbond (PCOB LV) een lezing over “Jongeren maken de Vliet 
schoon”. De middag vindt plaats in de Kruisheuvelkerk te Leid-
schendam en begint om 14.00 uur. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom. De toegang is gratis. Opgave vooraf is niet nodig. 

Atte Roskam, Bestuurslid Communicatie PCOB LV 
 06-11 92 34 78, atteroskam@gmail.com 

 
 
 
 
 
Banken geplaatst bij De Vlam in de Mall 

Na overleg tussen de Raad van Kerken 
Leidschendam-Voorburg en het ma-
nagement van de Mall of the Nether-
lands zijn er banken geplaatst bij het 
kunstwerk De Vlam. Er is nu gelegen-
heid voor ontmoeting en gesprek, zo-
als dat bij de opzet bedoeld was. 
 
Het beeld, gemaakt door Frans Koks-
hoorn en Ming Hou Chen, is op 11 mei 
vorig jaar onthuld. Zie daarover hier 
het eerdere nieuwsbericht:  
www.raadvankerkenlv.nl/onthulling-
beeld-de-vlam-in-de-mall/ 
(www.raadvankerkenlv.nl)  
 
 
 
 
 
= buiten verantwoordelijkheid van de redactiecommissie = 
 
Kind van God 

Als ik voor de spiegel sta en bedenk, je bent een kind van God, 
kan ik een glimlach niet onderdrukken. Ik een kind van God, van 
die God die heilig is, zuiver, almachtig, met nog veel meer ei-
genschappen waaraan ik niet voldoe? Maar toch, gelovigen zijn 
kinderen van God, leert de Bijbel, weliswaar geadopteerd, maar 
dankzij Jezus die zijn leerlingen broeders noemde en hen leerde 
“onze Vader” te bidden, kind in volle rechten. Dat heeft Hij be-
werkt door naar de wereld te komen en de weg naar het kruis 
van Golgotha te gaan, waar de wrekende gerechtigheid en de 
verzoenende liefde van God de Vader hand in hand gingen.  
Die verzoening komt zo heel dichtbij in het Heilig Avondmaal. 
Gebroken brood als teken voor het gebroken lichaam, en wijn 
als teken van het bloed waarin het leven zit, ter reiniging van 
de zonden. Dat hele kleine stukje brood en dat slokje wijn bren-
gen mij telkens weer een stapje dichter bij God de Vader via de 
weg die de Messias gebaand heeft. En dat geldt voor al zijn kin-
deren die Zijn gezin vormen, zij die via verzoening geadopteerd 
zijn. Kijk maar in de spiegel: kijk, een kind van God.  

Herman Nagtegaal 
 
 

Werk maken van je inspiratie 

“Dit heb ik nu al zolang willen 
doen, maar het kwam er nooit 
van”, dit is geregeld de openings-
zin van mensen die naar een in-
takegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levensbe-
schouwing.  
Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet bij onze oplei-
dingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. 
Wij leiden - in deeltijd en voltijd - mensen op bachelor en mas-
terniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pasto-
raal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- 
en tweedegraads; en geestelijke verzorger. 
Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, 
vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelo-
vige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de be-
roepsuitoefening.  
Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeer-
den van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen 
werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch of bap-
tistenvoorganger.  
 
Als je geïnteresseerd bent, zie onze website of meld je aan voor 
een meeloopdag. Dat kan via www.windesheim.nl.  
 
Wees welkom, we zien je graag tegemoet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:p.korving@outlook.com
http://www.raadvankerkenlv.nl/onthulling-beeld-de-vlam-in-de-mall/
http://www.raadvankerkenlv.nl/onthulling-beeld-de-vlam-in-de-mall/
http://www.raadvankerkenlv.nl/
http://www.windesheim.nl/


 

15 

 
 
 
Kerkelijke bijdrage 

Voor vragen of opmerkingen over de vrijwillige bijdrage voor 
Kerkbalans kunt u contact opnemen met de akb-kerkrentmees-
ter van uw wijkgemeente: 
Vlietwijk: dhr. Mark Rip, 06-48 15 40 09 
e-mail: markrip1@gmail.com  
Heuvelwijk: dhr. Hans Grolle, (070) 320 12 26 
e-mail: hgrolle@ziggo.nl  
Leidschenveen: dhr. André Vaders, 06-22 59 23 86 
E-mail: vaders.jaa@hetnet.nl  
 
Ledenadministratie 

U kunt uw vragen/opmerkingen richting het Kerkelijk Bureau 
kwijt via het postadres: Kerkelijk Bureau van de PG Leidschen-
dam, Damhouderstraat 2/A, 2266 AS Leidschendam, via het e-
mailadres: kb@pgleidschendam.nl of via (070) 327 98 21 en (070) 
320 74 80. Wilt u het Kerkelijk Bureau inlichten over geboorte, 
overlijden, huwelijk en verhuizing? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 

Het Kerkblad, officieel orgaan van de Protestantse Gemeente te Leidschendam. 

Verschijnt eenmaal per maand. Het Kerkblad wordt gratis verstrekt. Een vrijwillige 

leesvergoeding op IBAN: NL20 RABO 0127 6046 50 t.n.v. PG te Leidschendam 

wordt op prijs gesteld. Aan gemeenteleden die Het Kerkblad per post ontvangen, 

worden de jaarlijkse portokosten in rekening gebracht. 

Informatie over deze kerkgemeente: Kerkenraad PG Leidschendam,  

p/a Damhouderstraat 2a, 2266 AS Leidschendam. 

Website: www.pgleidschendam.nl  

gebruikersnaam: gemeente; wachtwoord: internet 

Administratie abonnementen/adreswijzigingen, klachten over de bezorging: 

Eef Schotman, Buizerdlaan 259, 2261 CV  Leidschendam  

Telefoon: (070) 327 20 04, e-mail: e.schotman@hccnet.nl   

Redactiecommissie: Ingrid den Hartog, Albert de Jong, Harry Hoft en Leo Kloos. 

Eindredactie: Leo Kloos en Harry Hoft. 

Redactieadres:  

Kastelenring 31, 2261 HB Leidschendam, tel. (070) 327 26 30 

e-mail: kerkblad@pgleidschendam.nl  

Inleveren kopij:  

Het volgende nummer verschijnt op 26 mei en zal gegevens bevatten voor een 

periode van 6 weken: 27 mei t/m 7 juli. 

Inleveren kopij: zo tijdig mogelijk, bij voorkeur via e-mail of als tekstbestand op 

usb-stick; anders uitgeprint of getikt op wit papier A4-formaat. 

De termijn sluit vrijdag 12 mei om 24.00 uur.  

Overname van artikelen uit dit blad alleen met instemming van de redactie. 

Druk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824 GP  Arnhem 

mailto:markrip1@gmail.com
mailto:hgrolle@ziggo.nl
mailto:vaders.jaa@hetnet.nl
mailto:kb@pgleidschendam.nl
http://www.pgleidschendam.nl/
mailto:e.schotman@hccnet.nl
mailto:kerkblad@pgleidschendam.nl
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E-mail: aanbod@pgleidschendam.nl  
 
Kindernevendienst PG Leidschendam 

Palmpasen, zondag 2 april 
Ook dit jaar gaan we in alle drie de kerken op Palmpasen palm-
paasstokken maken. In de Kruisheuvelkerk worden de stokken 
voor kerktijd gemaakt. Om 9.00 uur gaan we beginnen. Ook de 
ouders zijn van harte welkom. In de Dorpskerk maken we Palm-
pasenstokken die we na kerktijd wegbrengen bij mensen waar-
van wij denken dat ze er blij mee zijn. Voor de kinderen is er 
natuurlijk tijdens het maken wat lekkers te drinken en te eten. 
Je vader/moeder/opa/oma mag je meenemen. We beginnen 
om 9.00 uur. In De Leidraad delen we een aantal stokken uit in 
de kerk en maken we de stokken tijdens de dienst.  
 
Stille Zaterdag, 8 april 

In de week tussen Palmpasen en Pasen gebeurt er heel veel. 
We willen jullie dat ook graag vertellen. Dat doen we in de 
Dorpskerk tussen 16.00 en 18.00 uur. 
Jullie zijn daar allemaal van harte welkom. 
 
Pasen 9 april 
En op Pasen maken we er natuurlijk in alle drie de kerken een 
feest van. In de Dorpskerk is er voor de kinderen, de ouders en 
de leiding van crèche en kindernevendienst een paasontbijt. Je 
bent om 9.00 uur van harte welkom. Dan gaan we eerst nog 
even eieren verven.  
 
We hopen jullie allemaal te zien op die dagen! 

Leiding kindernevendienst PG Leidschendam 
 
Kindernevendienst Dorpskerk Kerstochtend 

Zo vlak voor Pasen willen we toch nog even terugblikken op  
Kerstochtend. Dat was namelijk een extra feestelijke dienst 
waarin de kinderen en leiding het verhaal van de drie koningen 
hebben uitgebeeld. En zoals dr. Mooi vertelde in de adventstijd: 
Kerstfeest en Pasen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 
☺. 

Gonnie, Margreet en Wilma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kerkkamp 2023!  

Het Kerkkamp 2023 zal gaan plaatsvinden van vrijdag 14 april 
tot en met zondag 16 april. Het is alweer de 27ste keer dat we 
met elkaar op stap gaan. Onze nieuwe locatie is vorig jaar erg 
goed bevallen, dus ook dit jaar zullen we weer verblijven in 
Kamphuis Fijnoord in Ermelo.  
Inmiddels zijn alle uitnodigingen verspreid en heeft al een leuk 
aantal kinderen zich opgegeven. Maar er kunnen er natuurlijk 
nog meer bij. Dus wanneer je in groep 3 t/m groep 8 zit en ook 
een weekend weg wil vol met sport, spel, creatieve momenten, 
gezelligheid, enthousiaste kinderen en leiding, lekker eten met 
elkaar en nog veel meer, geef je dan op. Dit kan via kerk-
kamp@pgleidschendam.nl. Je krijgt van ons dan een informa-
tiebrief en aanmeldformulier. Of bel even met Pauline Aarten: 
06-40 15 48 91, René Bron: 06-20 94 07 93 of Diana van Velzen: 
06-11 73 75 66.   
Namens alle leiding,  

René, Pauline en Diana 
 
Kerk- en schoolviering 12 februari 

In de Kruisheuvelkerk was er op 12 februari een kerk- en school-
viering samen met de Emmaüsschool. Met de kinderen en leer-
krachten was nagedacht over tijd, over je eigen levensloop en 
over de tijdslijn van mensen in de bijbel. Dat er hard gewerkt is 
aan de voorbereiding was te merken. Er waren filmpjes, de kin-
deren zongen liedjes, de kerk was mooi versierd met tekenin-
gen. Ook lag er een lang vel papier, een tijdlijn waarop iedereen 
een belangrijke gebeurtenis uit zijn leven op kon schrijven. 
Deze werd later opgehangen. Na de dienst bleven velen nog 
even de ‘kunstwerken’ bewonderen. Hierna was er koffie, thee 
en limonade. Een fijne dienst voor jong en oud! 

Doortje Kloos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aanbod@pgleidschendam.nl
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